
UCHWAŁA NR XV/133/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspieranie Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Santok" 
oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach w/w programu uczniom szkół 

prowadzonych przez Gminę Santok bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, form i zakresu pomocy 
przyznawanej w ramach programu, jak również trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1481 ze zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Santok" 
zwany dalej "Programem", którego założenia, jak również szczegółowe warunki udzielania pomocy w ramach 
w/w programu uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Santok bez względu na miejsce zamieszkania 
ucznia, formę i zakres pomocy przyznawanej w ramach programu oraz tryb postępowania w tych sprawach 
określa niniejsza uchwała.

2. Program ma charakter motywacyjny, którego zadaniem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych 
osiągających wybitne wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

§ 2. Program skierowany jest do uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Santok.

§ 3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) stypendium – rozumie się przez to Stypendium Wójta Gminy Santok, niezależnie od jego kategorii;

2) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Santok;

3) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Santok.

Rozdział 2.
Cele i formy programu

§ 4. Celem programu jest w szczególności:

1) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających na celu odkrycie 
własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i zainteresowań;

2) poszerzanie wiedzy;

3) zachęcanie do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach;

4) wzmocnienie poczucia własnej wartości;

5) tworzenie warunków do wzrostu aspiracji i aktywności edukacyjnej uczniów;

6) kształtowanie pozytywnego wzorca ucznia w społeczności szkolnej.

§ 5. Program przewiduje Stypendium Wójta Gminy Santok jako formę realizacji programu.

Rozdział 3.
Efekty programu

§ 6. Zakłada się, iż realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące efekty:

1) zwiększenie aktywności edukacyjnej, artystycznej i sportowej uczniów;

2) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia;

3) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zawodów
i olimpiad;

Id: FBCA0E80-0818-459C-91AB-F114E8572402. Podpisany Strona 1



4) wzrost zaangażowania uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej;

5) promocja szkoły w środowisku lokalnym;

6) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w egzaminach;

7) poszerzenie oferty edukacyjnej szkół;

8) zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi;

9) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację i rozwój uczniów;

10) promocja Gminy Santok.

Rozdział 5.
Realizatorzy programu

§ 7. Realizatorem programu jest Wójt Gminy Santok w ramach polityki oświatowej i finansowej Gminy 
Santok.

Rozdział 6.
Finansowanie programu

§ 8. 1. Realizacja programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu 
Gminy Santok oraz środków zewnętrznych pozyskanych z różnych źródeł.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Santok w uchwale 
budżetowej na dany rok.

Rozdział 7.
Stypendium Wójta Gminy Santok

§ 9. W ramach Stypendium Wójta Gminy Santok wyróżnia się następujące kategorie stypendiów:

1) stypendia naukowe - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne i udokumentowane osiągnięcia 
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy;

2) stypendia artystyczne - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne i udokumentowane osiągnięcia 
w co najmniej w jednej z dziedzin sztuki;

3) stypendia sportowe - przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne i udokumentowane osiągnięcia 
w dyscyplinach sportowych, potwierdzone wynikami.

§ 10. O stypendium może ubiegać się uczeń, który reprezentował szkołę i spełnia jeden z poniższych 
warunków:

1) uzyskał średnią ocen minimum 4,70 na koniec danego roku szkolnego i osiągnął znaczące sukcesy 
w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych 
organizowanych lub współorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty na 
szczeblu:

a) wojewódzkim, miejsca I-IV;

b) ogólnopolskim;

c) międzynarodowym.

2) uzyskał średnią ocen minimum 4,30 na koniec danego roku szkolnego i zajął znaczące miejsca w zawodach 
sportowych organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży przez Polski Związek Sportowy lub Szkolny Związek Sportowy:

a) w turniejach i zawodach sportowych w dyscyplinach indywidualnych, miejsca I-III;

b) w dyscyplinach zespołowych, miejsca I-III.

3) uzyskał średnią ocen minimum 4,50 na koniec danego roku szkolnego i osiągnął znaczące sukcesy 
w konkursach, przeglądach, festiwalach, turnieju, olimpiadzie artystycznej na szczeblu:

a) wojewódzkim, miejsca I-IV;

b) ogólnopolskim;

c) międzynarodowym.
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§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium danemu uczniowi może składać:

1) wychowawca ucznia;

2) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń;

3) nauczyciel prowadzący (opiekun, trener) ucznia;

4) rodzic lub opiekun prawny ucznia.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium, zawierające informacje 
o średniej ocen;

2) kserokopie dyplomów poświadczone za zgodność z oryginałem lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
naukowe, sportowe lub artystyczne, określone w warunkach przyznania stypendium;

3) zgody lub informacje o braku zgody na publikowanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku 
ucznia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 12. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w terminie od pierwszego dnia po zakończeniu 
danego roku szkolnego do dnia 30 czerwca w sekretariacie Urzędu Gminy Santok.

§ 13. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie stanowi podstawy do roszczenia o jego przyznanie.

§ 14. Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych lub został złożony po terminie, o którym mowa 
w §12 nie będzie rozpatrzony.

§ 15. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Santok.

§ 16. Realizacja stypendiów odbywa się w danym roku budżetowym, w formie wypłaty jednorazowej na 
rachunek bankowy wskazany przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia. 

§ 17. Przyznanie stypendium jest niezależne od sytuacji materialnej ucznia oraz od innych otrzymanych 
nagród i wyróżnień.

§ 18. Przyznanie stypendium jest niezależne od otrzymania takiego samego lub podobnego stypendium 
Wójta Gminy Santok w latach ubiegłych.

§ 19. Wypłata stypendium następuje w ciągu 30 dni od chwili otrzymania decyzji o jego przyznaniu.

§ 20. Wysokość środków finansowych, o których mowa w §8 ust. 2, winna zabezpieczyć potrzeby na 
wypłatę stypendiów Wójta, ustalonych według poniższych zasad:

1) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 1 lit.„a” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 600zł, wielokrotny finalista/laureat –800 zł,

2) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 1 lit.„b” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 800zł,

3) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 1 lit. „c” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 1000zł

4) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 2 lit. „a” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 500zł,

5) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 2 lit. „b” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 250zł,

6) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 3 lit.„a” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 500zł;

7) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 3 lit.„b” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 700zł;

8) uczniowi spełniającemu warunek określony w §10 pkt 3 lit.„c” może zostać przyznane jednorazowe 
stypendium w wysokości 800zł;

9) stypendium określone w pkt.1-8 przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.
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Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 22. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/133/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 października 2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY SANTOK

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY SANTOK

Kategoria stypendium (zaznacz X):      naukowe..... artystyczne.........sportowe ..............

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1. Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................,

funkcja ........................................................................

2. Adres zamieszkania ............................................................................................................,

Dane do kontaktu: tel.* ..............................................

II. DANE OSOBOWE UCZNIA (KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM):

3. Imię i nazwisko ..............................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5. Data urodzenia..........................................................

6. Nr PESEL ...............................................................

7. Nazwa i adres szkoły 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

III. PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................

_______________________________

(podpis Wnioskodawcy)

8. Opinia nauczyciela wychowawcy: 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.

________________________________

(podpis nauczyciela wychowawcy)
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9. Uwagi dodatkowe:

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

10. Poświadczenie przez dyrektora szkoły, że osiągnięcia wymienione w pkt II wypracowane są przez 
szkołę, a nie przez zewnętrze podmioty (kluby sportowe, sekcje artystyczne i inne)

.............................. ...........................................................

Pieczęć szkoły(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie do 30 czerwca każdego roku 
kalendarzowego.

Załączniki:

1) zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium,

2) kserokopie dyplomów lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne 
w roku szkolnym ..................../.....................

3) zgody na publikowanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku ucznia.

*Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało 
kontaktowaniem się z wnioskodawcą wyłącznie drogą pocztową. W przypadku nieprzyznania 
stypendium wnioskodawca otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy przyznania stypendium oraz 
zwrócony zostanie wniosek wraz z załącznikami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu przeprowadzenia procedury przyznania 
i wypłacania stypendium Wójta Gminy Santok za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności 

edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Santok.

Na podstawie art.13 ust. 1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, 
że: Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Santok z siedzibą w Santoku, ul. Gorzowska 
59,

66-431 Santok, e-mail:urzad@santok.pl, tel. (+48 95) 728 75 10

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Santok: Monika Matela,
e-mail: inspektor@cbi24.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6ust.1 lit. c RODO oraz 
ustawy o samorządzie gminnym w zakresie właściwości Rady Gminy o podejmowaniu uchwał w sprawie 
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz.U. z 2019r. poz.509) wyłącznie w celu 
przeprowadzenia procedury przyznania, wypłacania i rozliczenia - wystawienia deklaracji podatkowej PIT-
za stypendium Wójta Gminy Santok za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, 
artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Santok. W zakresie danych osobowych: numer telefonu kontaktowego wizerunku ucznia, 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, o której mowa wart.6ust.1lit. 
a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu przyznania, 
wypłacania i rozliczenia stypendium Wójta Gminy Santok, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych:
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Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora.

Prawo dostępu do danych osobowych: 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana 
dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 
w dowolnym momencie;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację –w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu;

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych 
osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy 
na podstawie Pani/Pana zgody Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:Przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO.Sposób przetwarzanie danych Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 
danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu 
będzie skutkowało informowaniem wnioskodawcy wyłącznie drogą pocztową.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka i publikowanie danych osobowych jest dobrowolne, 
niewyrażenie zgody będzie skutkowało nieumieszczaniem tych informacji w materiałach promocyjnych.

Zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

................................................(data i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2  do uchwały Nr XV/133/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 października 2019 r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA PRZEZ GMINĘ SANTOK ORAZ 
PUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

.........................................., data:..........................................

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 
wizerunek mojego syna/córki ........................................................................., ucznia 
............................................. (podać nazwę szkoły) zarejestrowany podczas wręczania stypendium Wójta 
Gminy Santok za rok szkolny ............./........... w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach ściennych.

Oświadczam także, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na opublikowanie danych osobowych mojego 
dziecka jako osoby nagrodzonej Stypendium Wójta Gminy Santok za wybitne osiągnięcia w różnych 
sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok. Przedmiotowa zgoda obejmuje zezwolenie na 
opublikowanie ww. danych na stronie internetowej Gminy, w tym wBIP Urzędu Gminy Santok oraz na 
liście osób nagrodzonych oraz opublikowanie danych w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach 
ściennych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka oraz publikacja jego danych 
osobowych będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w celu promocji i na potrzeby Gminy Santok.

.........................................................................       ...............................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)              (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*podkreślić wybrane
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019,
poz. 1481 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Odnośnie finansowania programu warto wskazać na
art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi, że na
realizację programów regionalnych lub lokalnych, o których mowa w art. 90 t ust.1 ustawy o systemie
oświaty, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki
publiczne, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Stypendia, których przyznawanie regulowane jest projektem niniejszej uchwały, finansowane są
z dochodów własnych Gminy Santok.

Z dniem 15 grudnia 2018 roku weszła w życie zmiana, wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, według
której art. 90t ust. 4 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o, przyjmuje brzmienie: „W
przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach,
uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także
osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.” Powyższe
oznacza, że w zakresie zmian związanych z  obszarem przyznawania pomocy dla uczniów ustawodawca
wprowadził nowy sposób wykładni osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia przyznawanych
w ramach regionalnych lub lokalnych programów: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy,
dotychczasowy przepis art. 90t ust. 4 u.s.o. nie wskazywał wprost, którzy uczniowie mają być odbiorcami,
przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, programów wyrównawczych czy wspierających,
ponieważ do kompetencji gminy/powiatu należy określenie wszelkich warunków, od spełniania, których
zależeć będzie przyznanie takiej pomocy, w tym określenie grupy odbiorców uprawnionych do jej
uzyskania. Przepis art. 90t ust.1 u.s.o., nie wskazuje na inne kryteria czy też cechy szkół, które pozwalałyby
na rozróżnianie uczniów. Jedynie kategoria bycia uczniem uzdolnionym posiadającym określone wyniki
w nauce, powinna stanowić podstawę do wsparcia jego edukacji.

Mając na uwadze powyższe oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Wójt Gminy Santok
pragnie motywować uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie nagród na
zakończenie roku szkolnego. Grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich
uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. Promowanie
uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Santok przyczyni się
w szczególności do wzrostu motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań
związanych z uczestnictwem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych czy
zawodach sportowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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